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Van de Redactie. 
 
Afgelopen weekend is de Reiger weer lekker 
bijgevoederd. Het lijkt nog een beetje op een 
dieet, maar dat is goed. Teveel voedsel in-
eens is niet goed voor jullie gevederde 
vriend. Wat hebben we deze week: 
 

 De penningmeester en de contributie; 

 Wedstrijdverslagen; 

 2 pupillen van de week; 

 De Stand; 

 Voorzitter verrast iemand; 
 
 
 
Blijft u uw bijdrage inzenden, s.v.p. 
 
 

De redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgelastingenlijn: 5725153: KNVB West 1; 

   Kijk vooral ook op de site!  

Voor Dames 1:  zie categorie “landelijk” 

   http://www.reigerboys.nl 

 

 

Cluborgaan “De Reiger”: Henk Hoogeveen   
Telefoon:            5740817 
E-mailadres            redactie@reigerboys.nl 
Inleveren kopij:          Zondag voor 15.00 

redactie@reigerboys.nl 

Bestuur               Telefoon 

Voorzitter        Koen van der Horn             06-53716556 

Vice voorzitter    Ben Rietveld                06-29535327 

Secretaris        Henk Hoogeveen                06-53271314 

                                                  Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

                       E-mail: dhr.h.hoogeveen@gmail.com 

Penningmeester                      Andre Elsinga               072-5716596 
Best. Lid Voetbalzaken Senioren            Robert van Stigt Thans      06-14674709 

Best. Lid VoetbalzakenJeugd    Ben Rietveld               06-29535327 

Best. Lid Commerciële zaken    Arjan de Back  06-53924984 

Best. Lid Algemene Zaken  Ronald Brouwer  06-27222506 

Voetbalzaken Algemeen 
Techn. Coördinator jeugd  Jacinto Pichotte  06-13285187 

Coördinator Keepertrainers Jeugd Erhard Douwes.  072-5715799 

Wedstrijdsecretaris junioren/senioren    Pedro Blom                072-5710651 

Wedstrijdsecretaris pupillen  Erwin de Krijger                06-24536958 

Scheidsrechterzaken              Ron Veerman                06-48383917 

Jeugdscheidsrechters   Fam v.d. Grijspaarde 06-13357898 

Consul                  Harry Bakker                06-21850443 

EHBO op zaterdag   Jeroen Petiet  06-57599239 

Senioren: 
Voorzitter dames   Vacant 

Coordinator zondagvoetbal   Vacant 

Coordinator senioren recreatief Peter Coesel  072-5714125 

Bestuur Jeugd 
Voorzitter Jeugd jongens           Wilko Bakker                06-12963520 

Voorzitter Jeugd meisjes               Suzanne Zwolsman            06-10720912 

Coördinator Junioren      Anthony Pranger               06-12713523 

Coördinator Pupillen               Petra de Wilde                    06-47155584 

Coordinator meisjes    Suzanne Zwolsman   06-10720912 

Notulist      

      

Jeudcoördinatoren   

A /B junioren                Paul Kloeg  06-54285381 

C junioren                 Enrico Bruijn  06-20484673 

D pupillen                Patrick Schouwink  06-13940373 

E pupillen                Vacature 

F pupillen                Martin Prins                06-36336859 

Kaboutervoetbal   Mariska Breuker  06-41876707 

Overige commissies 
Vrijwilligerscoordinator  Jack Wezepoel  072-5743565 

Materialen (ballen, kleding, etc.) Marcel Kokkelkoren 06-15368845 

Schoonmaak en kantine Coördinatie Paula Bourgonje                072-5711246 

Verenigingsadministrateur        Hans Spaander                072-5713507 

Ledenadministratie                Els Wezepoel                      072-5743565 

                 Poldermolen 2 

                 1703 PZ Heerhugowaard 

Contributie-administratie  Klaas Pluister                072-5715844 

Pers en PR                Koen van der Horn              06-53716556 

Sponsorcommissie                sponsoring@reigerboys.nl 

Complexbeheerder               Jan Peekel                072-5719853 

Kantine-exploitatie                Paula Bourgonje                072-5711246 

Personeelsbezetting Kantine     Simone Visser                072-5715196 

Gevonden Voorwerpen             Yvonne de Krijger                072-5742526 

                 Van Veenweg 80 

                 1701 HH Heerhugowaard 

Toernooicommissie                Annemarie Kroeze              072-5743401 

Fred Blok penalty bokaal  Marco van Langen 

Pupil van de week   Hilde Ruiter  06-45059343 

Activiteiten    Henk Hoogeveen  06-53271314 

Stichting “Vrienden van Reiger Boys” 
Voorzitter                Hans van der Veldt 

                 Ter Braaklaan 26 

                 1703 SJ Heerhugowaard 

    devrienden@reigerboys.nl 

Rekeningnummers 

Rabobankrekening                 Penningmeester               32.69.07.696 

Postbankrekening                 Penningmeester            21.08.277 

Postbankrekening                 Contributie       41.33.246 

Rabobankrekening                “Vrienden van RB”               32.69.79.042 

Rabobankrekening                 Sponsoring                32.68.60.053 

Overige telefoonnummers   

Kantine                    072-5715955 

Wedstrijdsecretariaat/ontvangstruimte    072-5725153 
  

Bezoekadres v.v. Reiger Boys    Lotte Beesedijk 1, 

                   1705 NA Heerhugowaard  

Postadres v.v. Reiger Boys         Oliemolen 14 

    1703 PM Heerhugowaard 

  

  

Website:   

webredactie@reigerboys.nl       

Wedstrijduitslagen 
 
Aad Buur  072– 5711246 
E-mail: aadbuur@hotmail.com 

Wedstrijdverslagen gaarne mailen 
naar: 

 
wedstrijdverslag@reigerboys.nl 

http://www.reigerboys.nl/
mailto:redactie@reigerboys.nl
mailto:dhr.h.hoogeveen@gmail.com
mailto:sponsoring@reigerboys.nl
mailto:devrienden@reigerboys.nl
mailto:aadbuur@hotmail.com
mailto:wedstrijdverslag@reigerboys.nl
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Contributie betaling 2010/2011  
 
De leden en de ouders van de leden, die een termijnregeling hebben afgesproken en deze nog niet volledig 
hebben voldaan volgens de gemaakte afspraak, ontvangen deze week een aanmaning. Dit geldt ook voor 
de leden en de ouders van de leden, die later zijn lid geworden en waarvan de betalingstermijn van één 
maand inmiddels is verstreken. 
 
In deze aanmaning deel ik u mede, dat er nog gelegenheid bestaat, de contributie tot uiterlijk  
1 november 2010 te voldoen. Maakt u van deze gelegenheid geen gebruik, dat zal er vanaf zaterdag 6 no-
vember 2010 een speelverbod gaan gelden. De aanvoerders, coördinatoren en begeleiders zullen hierover 
worden ingelicht. De spelerspassen worden ingenomen. (indien van toepassing) en zullen pas worden te-
ruggegeven, als aan de betalingsverplichting is voldaan. 
 
Mocht er een andere reden zijn, dat u de contributie niet betaald heeft of niet gaat betalen, waarvan ik niet 
op de hoogte ben, laat mij dit dan even weten op onderstaand e-mailadres. 
 
Betaal de contributie of het restant van de contributie zo snel mogelijk en laat het niet zover komen, dat er 
een speelverbod moet worden opgelegd. 
 
Mijn e-mail adres;  a.elsinga@reigerboys.nl  
 

Namens het bestuur 
Andre Elsinga 

penningmeester.  
 

  

  

De Stand: 
 

 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Reiger Boys-SVAP. 
(Foto’s: Maarten Post). 
 
Reiger Boys geeft de punten ca-
deau. 
 
Daar komt het in ‟t kort gezegd op 
neer. 
De Reigers begonnen met veel druk 
naar voren, maar tegelijkertijd ook 
met veel slordigheden, met name in 
de verdediging. 
Binnen twaalf minuten kreeg de thuis-
club drie grote kansen op een voor-
sprong. Even zoveel keren werd er 
slordig mee om gesprongen. 
Pas na een kwartier kregen de bezoe-
kers de eerste kans, maar ook zij wa-
ren onmachtig om er iets mee te doen. 

Maar na 38 minuten kreeg de 
thuisploeg dan toch loon naar 
werken. 
Een vrije trap vlak buiten de zes-
tien meter werd opgeëist door de 
A1 junior Güney Turpçu. En als 
je dan zo brutaal bent moet je 
dat natuurlijk ook waar maken. 
Dat deed hij en hoe!   Hij krulde 
de bal prachtig in de kruising, 
buiten bereik van de keeper.  
Twee minuten later echter was 
het alweer gelijk. SVAP kreeg 
een van de spaarzame corners 
te nemen en met een zondags-
schot knalde de bal achter kee-
per de Boer. 
Tot aan dat moment hadden de 
bezoekers weinig tot niets in te 
brengen. 

Na  rust viel Reiger Boys helemaal terug. Hadden ze eerst de wedstrijd nog in handen, nu gaven ze het 
helemaal weg. Een tegengoal kon dan ook niet uitblijven. Alleen de manier waarop was sneu. 
Een verdediger schoof de bal zo in de voeten van de midvoor van SVAP. Deze zei dank je wel en zorgde 
vervolgens voor de 1-2. 
 
Dit was tevens de eindstand.  
Jammer, want drie punten waren niet al-
leen welkom geweest, maar ook absoluut 
mogelijk. 
 

Tineke Leuven 
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Pupil van de week bij Heren 1: 
  

Ik was vandaag pupil van de week bij heren 1 en heb het heel erg naar mijn zin gehad. 
Als eerste kreeg ik net zo een trainingspak aan zoals alle spelers ook hebben. Daarna 
moest ik op een stoel gaan staan en vertellen hoe ik heet en in welk team ik speel en 
hoeveel we hadden gespeeld. Ook moest ik zeggen op welke positie ik speel. Omdat ik 
wel eens rechtsachter sta ging de speler die in het eerste rechtsachter staat mij begelei-
den. 
Nadat de trainer een heleboel verteld had ging ik mijn voetbalschoenen halen en gingen 
we warmlopen. In het begin ging ik ook mee warmlopen maar daar werd ik een beetje 
moe van. Ik mocht toen helpen de keeper in te schieten. Daarna gingen we op het veld 
overspelen. Ik mocht de aftrap nemen en een doelpunt maken bij de tegenstander. De 
eerste keer raakte ik de bal niet goed en ging hij net naast. De tweede keer ging het wel 

goed en zat hij er in. Tijdens de wedstrijd zat ik in de dug out naar de wedstrijd te kijken. Ik vond dat ze erg 
goed speelden en een mooie vrije trap ging er in. Daarna scoorde de tegenpartij een paar keer. Jammer ge-
noeg hebben ze verloren. 

   

Na de wedstrijd ging ik naar de bestuurskamer en kreeg ik samen met mijn broertjes patat en drinken. Ook 
mijn papa en mamma gingen mee naar binnen. Als laatste kreeg ik nog een mooie bal met alle handtekenin-
gen van Heren 1 en een vaantje. Ik heb een hele leuke dag gehad en wil iedereen van Reiger Boys daarvoor 
bedanken. 

Groetjes Jesper Oost (F9) 
 

 
Koen van der Horn verrast, ja wie is het 
ook al weer. 

 

Afgelopen zaterdag was ook het moment om een 
kadobon te overhandigen aan een speler, vrijwilli-
ger, begeleider, enthousiaste ouder, toevallige 
passant? 
Maakt ook eigenlijk niet zoveel uit. De jongeman 
was er gelukkig mee. Misschien schrijft hij nog wel 
een stukje en dat plaatsen we dan in de volgende 
Reiger. 
 

HH 

http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Jesper_Oost_2010_10_16_0182.jpg
http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Jesper_Oost_2010_10_16_0186.jpg
http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Jesper_Oost_2010_10_16_0187.jpg
http://www.reigerboys.nl/images/stories/Pupil_van_de_Week_2010-2011/Jesper_Oost_2010_10_16_0193.jpg
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Reiger Boys Dames 1 - Ter Leede Dames 1: 0 – 3. 
(Foto’s: Leo Soeters) 
 
Heerhugowaard: Statistisch gezien zouden de dames van Reiger 
Boys vandaag moeten winnen of tenminste gelijk moeten spelen. 
Want al 2 jaar lang weet Ter Leede er in een uitwedstrijd niet 
meer uit te halen, vandaag werd  dat echter even recht gezet. 
De eerste minuten van de wedstrijd staan de dames ondanks de 
zeer straffe wind die er over het veld waait goed te spelen. Het 
eerste schot op doel is echter voor Ter Leede, Jet Bavelaar zorgt 
er voor dat keepster Eline Roet al in de 6

e
 minuut aan het werk 

moet. 
Een vrije trap van Alina Uijl wordt door TL keepster Nada van Es 

tot corner verwerkt, 
daarna is er een 
enorme drukte voor 
haar doel maar weten onze dames de bal niet in  het net te 
krijgen. Na een klein kwartier spelen is er wederom een vrije 
trap, ditmaal staat de vorige week zo doelgerichte en produc-
tieve  Sharon Kok achter de bal maar als zij hem te zacht over 
de muur schiet is het een makkie voor keepster van Es. De 
dames van Reiger Boys laten rommelig voetbal zien en zak-
ken in en daar weten ze bij Ter Leede gebruik van te maken.  
Na 24 minuten spelen weet Myriam Roeden de bal uit een 
corner binnen te koppen 0-1.  
Toch is het spel van de gasten ook niet aldoor even best, 
maar zij weten het weer op te pakken en dat is het verschil 
vandaag.  
Twee minuten na de rust is het weer raak, Jet Bavelaar kan 

lekker doorhalen en  de 0-2 binnen tikken.  
Dit doet onze dames geen goed en als dan in de 54

e
 minuut een  kopbal van Marieke Plekker van de doel-

lijn gehaald wordt door Priscilla Mesker en daarna Marintha Louwe naast kopt is het gebeurt met de da-
mes. We zien alleen nog hoge ballen die over en weer gaan want ook bij de gasten wordt het spel er niet 
beter op, het verschil is alleen dat zij het doel nog weten te vinden en in de 83

e
 minuut nog de 0-3 scoren. 

Volgende week spelen de dames een beker wedstrijd en dus moet  Arnold de Block zijn team weer op het 
juiste spoor weten te zetten bij de komende trainingen. 
 
 
Uitslag: 0-3 ( 0-1) 
24

e
 0-1 Myriam Roeden 

47
e
 0-2 Jet Bavelaar 

83
e
 0-3 Pia Rijsdijk 

 
Scheidsrechter: Dhr F.A. Bangma 
Gele kaarten: Reiger Boys  Sharon Kok – Ter Leede 
Stephanie de Lange 
 
Reiger Boys: Eline Roet,Marit Balder,Aaike Ver-
schoor,Marieke Plekker,Tanja Groenenwoud,Alina Uijl 
(60

e
Tessa Oud)Sharon Kok (68

e
 Jelien Beute)Jorinda 

Schuit,Chantal Hendriks (60
e
 Jaimy Visser)Marintha 

Louwe,Sharday Pattinasarany 
 
Ter Leede:Nada van Es,Monica Hoogendam, Manon 
Micka ( 66

e
 Fien de Leeuw), Karen v.d. Oever, Priscilla 

Mesker, Bente Boogaard, Myriam van Roeden, Stepha-
nie de Lange(66

e
 Daphne van Kruistum ) 

Jet Bavelaar(66e Pia Rijsdijk) Merel van Dongen,Arlette 
Almeida. 
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Pupil van de week: Cynthia Mallon.  
 
Ik ben Cynthia Mallon, ben 10 jaar en zit in groep 7 van Basisschool 
De Zeppelin. 
IK speel sinds  dit seizoen bij de Reigerboys in de ME1 bij trainer Ron 
Gerrets. 
IK train op de maandag en woensdag en doe op vrijdag keeperstrai-
ning. 
Ik  vind voetbal helemaal top ,als ik niet voetbal speel ik graag buiten 
of kijk tv. 
Ik vind het super dat ik nu Pupil van de Week ben en mag met de 
coach  van de MA1 bij de meiden mag kijken. 
Groetjes  

Cynthia Mallon van ME1 

 Hallo, 
  

Het was vandaag super. Ik ben meegegaan met de dames 1 die moesten 

thuis spelen tegen de Ter Leede. We gingen eerst een bespreking houden 

over hoe er gespeeld moest worden. Daarna gingen we lekker warm lopen 

en mocht ik samen met de meiden overspelen met de bal. Nadat iedereen 

was ingespeeld gingen wij weer naar de kleedkamer en de kamer van de 

scheidsrechter waar ik een vaantje kreeg. 

  

Om half een gingen wij het veld op. Ik gaf iedereen een handje en mocht de 

bal aftrappen. Na de aftrap rende ik met de bal snel naar de goal van de 

tegenstander en probeerde ik te scoren. Dat lukte bijna. In de rust mocht ik 

ook gezellig met de meiden naar de kleedkamer en toen snel naar de twee-

de helft. In een dikke jas heb ik de hele wedstrijd samen met de trainer 

bekeken. Ik speel zelf in E1 maar ik hoop later ook zo goed te spelen.  

Na de wedstrijd gingen we naar de bestuurskamer. Daar kregen mijn ou-

ders en zusjes ook drinken en patat. Als verrassing hadden al meiden een 

handtekening op een bal gezet. Ik heb deze bal al een mooi plekje op mijn 

slaapkamer gegeven. 

Het was een superdag en ik heb er echt van genoten. Bedankt meiden van 

het eerste en als jullie nog een keeper nodig hebben dan mogen jullie mij 

altijd 

bellen, 

           Groetjes van Cynthia Mallon 

 

 

 

 

 

“En ik kreeg een  voetbal”. De bal voor de pupil 
van de week wordt gesponsord door de 

“Vrienden van Reiger Boys”. 
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Wint u dit seizoen de fotowed-
strijd? 

 
Zend uw bijdrage in naar  

 
webredactie@reigerboys.nl  
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Ilpendam 2 – Reiger Boys 4 (Cockerteam) 
 
Na de enigszins moeizame maar zeer verdiende overwinning (3-0) vorige week tegen Zwaluwen zat 
de stemming er bij de Cockers goed in. In de kleedkamer werd voorzichtig al gesproken over een 
mogelijk kampioenschap. Als coach reken je er dan natuurlijk op dat de spelers er alles aan doen om 
bij een volgende wedstrijd aanwezig te zijn en ten kosten van alles gaan voor een basisplaats. 
Bij de Cockers zit dat dan toch weer anders, uiteindelijk wist Joop na een week bellen, sms-en en 
mailen (Joop doet nog niet aan Twitteren en Pingen)  uiteindelijk tot een selectie van 8 spelers te 
komen waarbij dan ook nog eens een keeper ontbrak. Met grote dank aan het 7

e
 kon het Cocker-

team toch nog met 11 man op het veld van de SV uit Ilpendam verschijnen. 
Dan de wedstrijd, zoals gebruikelijk geven de aanvoerders elkaar voorafgaand de traditionele hand. 
Bij een aanvoerder denk je dan natuurlijk aan een speler met een speciale staat van dienst voor het 
elftal of aan het oudste spelend lid, ook dit zit toch weer anders bij de Cockers. Henk Paase met 1 
seizoen Cockerervaring werd tot aanvoerder gebombardeerd.  
De eerste 10 minuten van de wedstrijd waren voor de Cockers met zelfs wat (kleine) schietkansen 
voor ondergetekende, in plaats van in de linker en rechter kruising te schieten werden echter de bo-
men links en rechts achter het doel geraakt. Niets aan de hand zou je zeggen de goals zouden nog 
wel komen, zeker denkend aan de wedstrijd van vorige week. Nog geen kwartier later was er heel 
ander beeld en stond er een 2-0 voor Ilpendam op het scorebord. De goals werden wel héél gemak-
kelijk weggeven waarbij er bovendien één zelfs bij was van Reiger Boys makelij. Maar ook bij een 2-
0 achterstand in de rust is er geen reden tot paniek, al eerder dit seizoen werd een 3-0 achterstand 
omgetoverd tot een 3-4 overwinning. 
Coach Joop en routinier Aalt hadden na de 1

e
 helft uitvoerig geanalyseerd te hebben echter in al hun 

wijsheid en hun toch al gauw 120 jarige voetbalervaring besloten dat het na de rust geheel anders 
moest. Het elftal werd rigoureus omgegooid. Echter voordat iedereen in de 2

e
 helft zijn nieuwe 

plaatsje had gevonden stond het al 5-0 ! Dat het uiteindelijk zelfs 7-0 werd, laten we maar waar het 
voor is. Al blijft het m.i. eigenaardig om Reiger Boys spelers hard te zien klappen (bijna juichend 
zelfs) voor een zevende goal van de tegenstander.  Al wat al een verloren voetbalmiddag. 
Door alle toestanden rondom een terugkerend tekort aan spelers bij diverse teams bestaat er de mo-
gelijkheid het Cockerteam een doorstart maakt als het 5

e
, we starten dan met -/- 3 punten maar kun-

nen dan wel met een schone lei in een lagere poule beginnen. Verder zijn de tegenstanders geogra-
fisch gezien een stuk aantrekkelijker dan onze huidige poule waarbij de gemiddelde uitwedstrijd toch 
wel op 40 kilometer afstand ligt. We kunnen natuurlijk ook gewoon als 4

e
 doorgaan en de huidige 

competitie afmaken.  
Cockers, geef je voetbalwensen door aan de Coach of wellicht nog aardiger kom weer eens mee-
voetballen. 
 

Ed 
 
 
 
 

Kolping Boys A2 – Reiger Boys A1 
 
Zaterdag naar Kolping Boys voor de (helaas) laatste wedstrijd dit seizoen als A1. Afgelopen week is, 
naar ik heb horen zeggen, definitief geworden dat Onze Reigers van de A1 “doorgroeien” naar de 
Heren Selectie (Heren 1 en Heren 2)!? 
Onze Reigers waren dus niet echt gemotiveerd om deze (oefen)wedstrijd nog te spelen. De warming
-up was wel …….. eh, speciaal. De Nieuw-Zeelandse rugbyers kunnen hier nog wat van leren. Maar 
over de wedstrijd kan ik weinig melden. Een ongemotiveerd Reiger Boys in een “feestopstelling” was 
niet opgewassen tegen Kolping Boys. Het 3 – 1 (2 – 0) verlies was dan ook meer dan terecht. Jam-
mer voor de meegereisde toeschouwers. 
Jongens van de A1, Berry, Lars, Patrick, Mitchell, Rico, Tim, Daan, Guney, Gillian, Joey, Tyrell, 
Killian, Ian, Dave en Emiel veel succes bij de Heren Selectie. 
 

Fred 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

10 

Jaargang 46 - nummer  7 
17 oktober 2010 

 
De wending van Reiger Boys A2 
 
Na een paar verloren wedstrijden, hebben we tegen Dindua A1 weer een degelijke overwinning geboekt 
waar niets op af te dingen viel. De 8-2 had zelfs hoger uit kunnen vallen, want qua kansen en veldoverwicht 
waren we duidelijk de betere. De jongens straalden ook uit dat ze wilden winnen: er werd gecombineerd, 
snel omgeschakeld, aangesloten, gecoacht, bemoedigd en gejuicht. In de pauze hoefde ik alleen maar te 
zeggen: doorgaan.  We hadden vandaag Angelo, de keeper van de B3, ingehuurd omdat onze Remco op 
vakantie was. Hij had weinig te doen. De verdediging was de sterkste die we op kunnen stellen met Ruben 
als slot op de deur, Sven daarvoor om de spits uit te schakelen, Martijn op links om de vleugel lam te leg-
gen en Dennis op rechts die ook kan opstomen naar voren. Op het middenveld stond in het centrum Jas-
per, die als aanvoerder de tegenstander afstopt en zijn eigen mensen in stelling brengt. Rechtshalf speelde 
Jeffrey, die helaas door een ongelukkige val zijn knie op slot zag gaan. Foto‟s in het ziekenhuis wezen uit 
dat niets gebroken is, maar dat rust gehouden moet worden. Op linkshalf stond Melvin die vandaag de 
linksbuiten regelmatig van goede ballen voorzag. Die linksbuiten was Stephan: scoort niet vaak, maar van-
daag zelfs 4 keer waaronder een echte hattrick! Op rechts stond Ajay geposteerd, die als lichtvoetige spe-
ler op vele posities in het veld inzetbaar is en ook scoorde vandaag. En tenslotte in de spits Roy, die na 
een tijdje droog gestaan te hebben er vandaag toch twee tussen de palen schopte. Als we vanaf volgende 
week Fernando en Marlison in de basis op kunnen stellen en met de terugkeer van Remco, Jeremy, Kevin, 
Stefan en Marinus hebben we een serieuze kans om ons in de middenmoot van de 14 ploegen te gaan 
nestelen. Voorwaarde is wel dat er minimaal 1 keer in de week getraind wordt. Vanuit de vereniging worden 
pogingen gedaan om dit mogelijk te maken.  
 

coach Peter Horst 

 
Reiger Boys MB1 geeft voetballes 

 
Afgelopen zaterdag stond er voor de meiden van Reiger Boys MB1 in veel opzichten een belangrijke wed-
strijd op het programma. Deze wedstrijd moest gewonnen worden om de aansluiting met de top van de 
hoofdklasse te kunnen behouden. De afgelopen 2 wedstrijden werden verloren, waarvan de wedstrijd van 
vorige week tegen Purmerend de meest spraakmakende en emotioneel beladen was. Reiger Boys had dus 
wat recht te zetten en dat moest dan maar gebeuren tegen de koploper VVIJ uit IJsselstein die tot op dat 
moment ongeslagen bovenaan stond en nog geen tegendoelpunt had hoeven incasseren.  
10.30 uur spelen in IJsselstein betekent om 08.15 uur verzamelen en voor alle meiden dus vroeg op. Na 
ruim een uur rijden bereikten we het complex van VVIJ. Als je dan aankomt en niet beschikking hebt over 
een eigen kleedkamer en weer niet een officiële KNVB-scheidsrechter het veld op ziet lopen, vraag je je af 
of dit wel de juiste voortekenen zijn. 
De gezichten bij Reiger Boys stonden strak van de concentratie. Direct na de aftrap werd VVIJ met goed en 
verzorgd voetbal op de eigen helft gehouden. Een sporadisch uitbraak van de goede spits van VVIJ werd 
iedere keer teniet gedaan door een uitstekend spelende Melissa.  
Wat een verschil met vorige week! Constante druk vanuit Reiger Boys. Elke afvallende bal is voor onze 
meiden, waar na met verzorgd spel de opbouw wordt begonnen. Halverwege de eerste helft breekt Gaby 
door aan de rechterkant. Ze zet de linksback van VVIJ op een onoverbrugbare achterstand en scoort 0-1. 
Niet veel later een identieke situatie, Gaby komt oog in oog met de keeper en scoort 0-2. Vlak voor de rust 
vergeet de scheidsrechter een handsbal van VVIJ op de penaltystop te leggen. In plaats daarvan blaast hij 
het rustsignaal.  
Niet alleen een eigen kleedkamer ontbreekt, ook de gebruikelijk kop thee of verfrissing laat de organisatie 
van VVIJ achterwege.  
Het doet onze meiden helemaal niets. Na de aftrap moeten de meiden even wennen aan de harde wind in 
het gezicht. Maar na 10 minuten is het weer Gaby. Gaby is vandaag een plaag voor de verdediging van 
VVIJ. Ook een nieuwe linksback helpt daar niet tegen. Gaby maakt een onvervalste hattrick: 0-3. Vlak daar-
na scoort VVIJ na een scrimmage voor het doel gelukkig tegen: 1-3. 
Maar de voetballende overmacht van Reiger Boys is teveel voor VVIJ. Continu breken de spitsen Yentl Ga-
by en Roos  door de verdediging. Kim, Kimberly, Dominique en Gina controleren uitstekend het middenveld 
en zijn bij elke aanvallende en verdedigende actie betrokken. Stak dan toch iemand van VVIJ het midden-
veld over dan was daar altijd weer Mara, onze onvermoeibare “stofzuiger”.  
(Vervolg verslag: pag. 11) 
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Zij hield samen met Jasmijn, Gabrielle en aanvoerster Melissa de deur achterin uitstekend op slot. Niets 
werd weggeven. VVIJ kan niets anders doen van afstand schieten en dan kom je natuurlijk onze keepster 
Bo tegen. Hoog, laag, in de hoek of een strakke voorzet. Alle ballen waren voor Bo. 
Met nog ongeveer 20 minuten te spelen gaat Dominique op rechts achter de bal staan. De afstand naar het 
doel is ruim 20 meter. Met een geweldige knal belandt de bal in de rechterbovenhoek van het VVIJ-doel: 1-
4. Dat was de finale mentale dreun voor VVIJ, want nog geen 5 minuten later wordt Gaby door een mooie 
actie van Gina op rechts voor het doel gezet: 1-5. 4 doelpunten van Gaby.  Maar dat is natuurlijk niet zo 
gek als je de hele week op kamp bent en vroeg naar bed gaat en elke ochtend lekker hebt uitgeslapen……

 
 
Vlak voor het einde moet Jasmijn het veld verlaten met een blessure. Guinever vervangt haar. Ze valt fan-
tastisch in en houdt de spits van VVIJ op afstand van het doel.  
Als Yentl weer eens met een individuele actie door de verdediging breekt en vanaf 16 meter met een ge-
plaatst schot vanaf de 16 meter lijn 1-6 scoort, is de vreugde compleet.  
Kort daarna fluit de scheidsrechter af en zit de demonstratie van Reiger Boys er op. Wat een geweldige 
wedstrijd. Alle ellende en twijfels van de afgelopen week zijn vergeten. Nu lekker genieten van dit succes 
en de herfstvakantie. Op naar de volgende demonstratie…………………! 

 
D7 -  D5. 
 
Daar ben ik weer met een verslag van de wedstrijd. 
Deze keer een wedstrijd tegen een team van Reiger Boys zelf,de D5 
waarin voor meerdere jongens er vrienden,klasgenoten en ex klasgenoten 
spelen.Zoals Hidde die in de eerste helft,flink met en achter vriend Sven aan moest 
Uiteindelijk werd het voor"ons" een doelpuntrijke wedstrijd. 
.En ik zeg  'ons" de bijna "mascotte" van de D7ofwel de oma van Sven. 
En die zag heel wat mooie acties en doelpunten. 
Dat werden er uiteindelijk 15,wie ze allemaal maakten weet ik niet meer,maar het waren er weer genoeg. 
Ook dacht ik even dat ik  Affelay zag met en hakje en een schaar,maar dat was Sven.!! 
  
Na de wedstrijd van vorige week was dit weer een partijtje om het een  en ander uit te proberen. 
Mike had weer eens niets te doen,maar dat zal een volgende wedstrijd wel weer anders zijn,dan 
hebben we misschien wel weer een sterkere tegenstander. 
Dan hoop ik ook op weer een leuke wedstrijd,de twee volgenden zijn wij er niet bij,dan zitten we in de 
zon,maar worden uiteraard op de hoogte gehouden. 
Fijn weekend en op naar de  volgende wedstrijd.  
  

groetjes O.van S. 

  

Frans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAGFrans Hoek Sports KEEPERSPROMOTIEDAG  

  

25 OKTOBER 201025 OKTOBER 2010  

  

VOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAARVOOR ALLE JEUGD VANAF 6 JAAR  

  
V.V STORMVOGELSV.V STORMVOGELS  

IN IJMUIDENIN IJMUIDEN  

  

OPGAVEFORMULIER VIAOPGAVEFORMULIER VIA  

  

WWW.STORMVOGELS.NLWWW.STORMVOGELS.NL  
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Reiger Boys Meiden D1. 
 
Omdat onze razende reporter Nico andere belangrijkere bezigheden had (ik kan het me bijna niet 
voorstellen) weer eens een verslag van ondergetekende. Vandaag stond er een bezoek aan het pit-
toreske oud Hollandse plaatsje Hoorn op het programma.  Het was redelijk weer maar er stond wel 
een flinke bries.  
 
Dit bleek al op de heenweg want onze karavaan met spelers en supporters was al op de Oostangent 
volledig uit elkaar gewaaid zodat pas vlak voor het begin van de wedstrijd onze toppers Jenny en 
Benthe kwamen aangerend. Gelukkig waren we nu compleet en konden we beginnen.  
Always Forward staat pal achter ons op de ranglijst dus van te voren de meiden goed op scherp ge-
zet want een makkie zou het niet worden. Helaas konden Esmee en Monika wegens respectievelijk 
ziekte en een blessure niet meedoen, de rest stond te trappelen! 
Het begin was wat rommelig Reiger Boys wilde wel maar het kwam er allemaal niet lekker uit. Het 
spel golfde wat heen en weer op het middenveld en beide teams konden niet echt tot een aanval 
komen.  
 
Na ongeveer 10 minuten werd Reiger Boys wat sterker en kreeg wat meer overwicht. 
Dit resulteerde in een paar mogelijkheden. In de 15

e
 minuut kreeg Always Forward de bal niet goed 

weg voor hun eigen goal. Onze meiden waren behoorlijk fel en gingen goed door en wisten de bal te 
veroveren waarna Lorraine van dichtbij op doel kon schieten, 0-1. 
Hierna ging het een stuk makkelijker, het leek erop dat de tegenstander wat was aangeslagen na 
deze eerste goal. Reiger Boys maakte hier goed gebruik van door meer druk te zetten. 
Hierdoor ontstond er een corner voor Reiger Boys die werd goed voorgegeven door Lorraine en we-
derom kreeg Always Forward de bal niet goed weg hierdoor kon Daphne deze keer de trekker over-
halen, 0-2. 
 
De meiden van Always Forward aangemoedigd door het eigen publiek gingen nu toch beter hun best 
doen en kwamen een paar keer in de buurt van onze goal. Door pingelen achterin van Sterre kon de 
tegenstander de bal veroveren en kwam vrij voor de goal maar de afronding was niet goed en de bal 
ging gelukkig voorlangs. 
Er was ook nog een keer een snelle uitbraak van Reiger Boys waarbij Lorraine met links probeerde 
te scoren maar dat was duidelijk niet haar goede been, deze bal was voor de keeper. 
 
Na de rust waren onze meiden wat eerder op het veld dan Always Forward en werd er een kring pep
-talk gehouden. Of het erg zinvol is geweest ben ik nog niet helemaal achter…. 
Na de rust werd er door ReigerBoys niet meer gescoord en door de tegenpartij namelijk wel. 
In de 59

e
 minuut werd het 1-2. Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken en het spel ging op en 

neer. Ik heb nog wat geëxperimenteerd met Robin in de spits en Lorraine op de voorstopper positie. 
Ook pakt Sterre haar nieuwe positie als linksachter heel goed op. Onze linkerkant was sowieso goed 
op dreef met Jenny als linkerspits en Bo op de linkshalf positie!  
De buitenspelval werkte een paar keer goed, prima Benthe! 
Ook Sabine en Britt die onze rechterkant bezetten hadden goed gespeeld. 
Na 2 wedstrijden weer op “keep” te hebben gestaan als vervanger van Monika twijfelt Melanie wat ze 
nu leuker vindt, keepen of voetballen? Je hebt Monika in ieder geval goed vervangen! 
Ook deze wedstrijd hebben we weer gewonnen en we doen nog steeds mee voor een goede klasse-
ring in de competitie!  
 
Door jullie veelvuldige trainingsbezoek en de goede teamspirit zie ik het team steeds weer een stukje 
beter worden. Er wordt meer overgespeeld en de posities worden steeds beter ingevuld. 
Het is leuk dat jullie inzet dan ook wordt beloond met een goed resultaat! 
 

Co(ach) 



De Reiger 
 
OFFICIEEL CLUBORGAAN VAN DE VOETBALVERENIGING REIGER BOYS 

13 

Jaargang 46 - nummer  7 
17 oktober 2010 

Reiger Boys E2  - KSV E1  7-3 
 
Onder het genot van een stevig briesje mocht de E2 vandaag aantreden tegen, een altijd geduchte tegen-
stander, KSV E1. De coach vertelde vooraf aan de wedstrijd dat we er gelijk bovenop moesten springen, en 
laat dat nu niet tegen dovemans oren gezegd zijn. Voordat de supporters op hun plek stonden lag de bal al 
in het netje bij KSV. Met de wind als dragende factor kwam de pass van Amco op Joy, die haar schot ge-
keerd zag door de keeper, maar de altijd attente Silvijn wist wel raad met de terug springende bal, 1-0. Dat 
smaakte naar meer, 3 minuten later wederom Silvijn die een verre uitworp van Nolan op waarde schatte en 
beheerst binnen tikte. Paar minuten later de derde voor Silvijn die een voorzet vanaf de achterlijn van Cal-
vin nu via zijn hoofd in het net deed belanden. Wat een weelde, nog geen tien minuten gespeeld en al 3-0 
voor. De snelle voorsprong deed de verdediging iets verslappen, waardoor KSV toch ook wel enige kansen 
kreeg. Echter, op dat moment kunnen we altijd nog vertouwen op Patrick, die wederom een puike wedstrijd 
stond te keepen.        
En als je dan denkt “een tegen doelpunt hangt in de lucht”, dan valt het toch weer aan de andere kant. Een 
scherp ingedraaide corner van Nirav viel voor de voeten van silvijn die alweer de vierde van de middag liet 
aantekenen, 4-0. Vlak voor de rust wist KSV dan toch nog te scoren, na niet kordaat ingrijpen van de ver-
dediging. De rust in met een 4-1 voorsprong is toch wel prettig. In de tweede helft gaat de E2 gewoon rustig 
verder waar ze waren gebleven, met goed verzorgd voetbal en veel inzet. Na weer een fraaie corner van 
Nirav valt deze keer de bal voor de voeten van Dion, die ook even demonstreerde wat een verwoestend 
schot hij in huis heeft, 5-1. Echter, KSV begon nu ook, geholpen door de wind, wat beter in de wedstrijd te 
komen. De doelpogingen van KSV begonnen toe te nemen, wat uiteindelijk resulteerde in een penalty. De 
inzet werd prachtig gekeerd door Patrick. Binnen 5 minuten wist KSV nu twee keer te scoren, 5-3. Het siert 
de E2 dat ze daar toch niet echt van onder de indruk waren, mouwen opstropen en doorgaan. Silvijn wist 
op deze manier een van zijn bekende rommel/frommel goals te maken, 6-3. Als toetje mocht Nirav ook het 
net nog laten bollen, een loeihard schot in het dak van de goal 7-3. Jullie mogen allemaal trots zijn op deze 
prestatie, goed gespeeld en gewerkt. 
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E5 tegen E8 
 
We merken nu u toch wel dat de herfst is 
begonnen, het was fris en winderig. 
Af en toe een buitje, maar dat mocht de 
pret niet drukken. We hadden prachtige 
zwarte shirts geregeld door Sylvia. 
We hadden er zin in en begonnen vol goe-
de moed. 
Helaas na 5 minuten scoorde E8 al het 
eerste doelpunt. Dat was toch niet de be-
doeling. 
Mandy kwam ook meteen in actie, en Mick 
hield de bal mooi binnen de lijn. 
Ook Maarten de aanvoerder met z‟n lange 
benen zat mooi achter de bal aan. 
En toen was het de beurt aan Sven. Hij 
scoorde de 1-1, gelukkig die is binnen. 
Sander en Dennis speelde mooi over naar 
elkaar. Ook Maud hield de bal goed tegen 
En bijna voor E8 het tweede doelpunt, maar Daan hield deze voortreffelijk tegen. 
Daryll probeerde met zijn hoofd nog een goal te maken, maar helaas dat ging net niet door. Sven dacht dat 
ook even te kunnen doen, maar ook deze ging er niet in. 

Luka zat ook bovenop de bal en gaf 
hem door aan Mandy en zij scoorde 
ons tweede doelpunt. 2-1. 
Op een gegeven moment dacht Daryll 
het wel even zittend te kunnen probe-
ren, en ja hoor 3-1 voor ons. 
E8 probeerde nog en hadden 2 prach-
tige kansen, maar Daan hield ze alle-
bei en liet niet met zich sollen. 
In de tweede helft kwam E8 wat meer 
naar voren en maakte de 3-2. 
Het werd ook wel wat gevaarlijker, 
dus moesten we oppassen voordat ze 
nog een puntje pikten. Maarten en 
Luka hadden ook een aantal kansen, 
maar er stond wel heel veel geel in 
het doelgebied. (tja, en dat waren wij 
vandaag niet). 
E8 pakte weer de bal en dachten nog 
een kans te hebben, maar Daan hield 

ook deze weer. 
Darryl maakte de laatste goal en eindigde de wedstrijd in een 4-2. 
Toch een mooie uitslag. 
 

Maureen 

 

 
Vrijwilliger worden? 

 
Neemt u contact op met  

 
Jack Wezepoel. 

 
Tel.: 072-5743565 
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Spannende wedstrijd E8 tegen de koploper 
  
Zaterdag stond de kraker tegen de koploper Reiger Boys E5 op het programma. Zij hadden nog 
maar 1 punt verspeeld, dus we wisten van te voren dat dit een zware pot zou worden. Zeker gezien 
de E5 allemaal tweedejaars E zijn en wij met zijn allen voor de eerste keer in de E-competitie mee-
doen. We begonnen zeer voortvarend na een mooie combinatie van de 2 Jaimy‟s, wat resulteerde in 
een 1-0 voorsprong. Jaimy P. gaf de bal voor aan Jaimy V, die met een hard schot afrondde. Er 
stond een harde wind, maar voor de E5 was dit geen probleem, want zij combineerde goed en kwa-
men al snel op 1-1. Daarna zetten zij goed door en met 2 „rommel‟ punten gingen we met een 3-1 
achterstand de rust in. De tweede helft konden we onze borst nat maken, want we moesten met de 
wind in het gezicht spelen. Echter werd er zeer goed partij gegeven, hard geknokt en goed overge-
speeld. Na een minuut of 10 speelde Calvin de bal prachtig vanaf de zijkant naar Jaimy V, die vrij 
stond in de spits. Hij kon net zijn grote teen er tegen aan zetten, waardoor de keeper van E5 was 
geklopt, 3-2. We kregen nog een paar geweldige kansen op 3-3, maar helaas viel het doelpunt aan 
de andere kant en eindigde de wedstrijd in 4-2. Jammer jongens, maar hard geknokt en volgende 
keer beter. 

  
De begeleiders 

 
 
Reiger Boys F11 wint z'n eerste wedstrijd! 
  
Na vier keer op rij te hebben verloren is is het geduld dan eindelijk beloont.Na het goede spel van de 
laatste weken kon het eigenlijk ook niet langer duren en de kanjers van de F11 eindigde de wedstrijd 
tegen Egmondia F2 met een dik verdiende 1 - 4 overwinning. 

  
Direct na de aftrap werd de tegenstander flink onder druk gezet.Met z'n allen gingen onze mannen 
de strijd aan met de wederom grotere tegenstanders.Het lijkt wel of onze mannen het prettig vinden 
om tegen oudere pupillen te voetballen want fysiek waren we niets minder.Het verschil zat hem van-
daag in het goede spel van onze spelers.Met de stoere en sterke verdedigers(Finn,Bas en Mels) de 
fanatieke en goed geconcentreerde middenvelders (Edin,Collin,Ricardo,Mels en Yasin) de snelle 
wendbare aanvallers(Rio,Job en Tim) en een betrouwbare sluitpost op doel(Lars,Mels) konden we 
van deze tegenstander eigenlijk niet verliezen.Mooie aanvallen over de zijkanten,hard (maar eerlijk) 
verdedigen,veel schoten op doel:het publiek werd verwend. 

  
Al snel kwamen we op een 0 - 2 voorsprong door goede schoten van Tim en Edin.De enige die wei-
nig reden tot lachen had was onze keeper Lars.Hij had het inmiddels behoorlijk koud gekregen want 
hij had werkelijk niets te doen.Voor Lars vervelend maar het maakt wel duidelijk hoe sterk we de eer-
ste helft voetbalden. 

  
Na de limonade (met spekkies) startten onze mannen wederom fel en geconcentreerd.Toch konden 
we niet voorkomen dat een mooie solo aktie van een Egmondia aanvaller de 1 - 2 beteken-
de.Nauwelijks onder de indruk namen onze mannen het heft weer in handen.Al snel volgde de 1 - 3 
door een mooie aktie over de rechterkant van Tim.De tegenstanders konden het maar moeilijk ver-
kroppen dat ze van het veld werden gespeeld en door enkele harde overtredingen moesten Job en 
Rio geblesseerd het veld verlaten.Met de wangen nog nat van de tranen weigerden zowel Job als 
Rio de strijd te staken.Wat een karakter! 
Yasin reageerde op de enige juiste manier.Hij scoorde de vierde en laatste goal. Jongens,we hebben 
weer genoten.Tot woensdag!  

 
Bas  


